Nieuwsbrief van de Vogelvereniging"Zanglust" te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar al meer dan 50 jaar een
b(l)oeiende vereniging.
Nieuwsbrief 58 oktober 2017

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering op
woensdag 4 oktober 2017 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne te
Arnemuiden
1- Opening
2- Voorbespreking ITT 2017 door Peter van Belzen
3- Pauze
4-Film verzorgt door Martien Meedendorp
5- Rondvraag
6- Sluiting
De Lotenboekjes t.b.v. van onze jaarlijkse Tentoonstelling zijn weer beschikbaar .
Probeer zoveel mogelijk lootjes te verkopen zodat de ITT georganiseerd kan worden.
Graag de lotenboekjes inleveren bij : Wim Moerdijk, Oostgatplein 1 Arnemuiden, tel.
0118 602509.
Tijdens de ITT 2017 kunnen we uw hulp goed gebruiken. We hebben mensen nodig
voor het opbouwen en afbreken van de TT stellingen. Verder hebben we mensen
nodig voor het voeren van de vogels en mensen die willen helpen bij het keuren van de
vogels op woensdag 18 oktober. Graag zouden we leden ontmoeten die dit nog niet
eerder hebben gedaan. Meldt u aan bij onze voorzitter Martien Meedendorp.
Ringen bestellen
Bestelformulier ringen 3e ronde 2018 uiterlijk inleveren voor 20 januari 2018 bij Wim
Moerdijk. Ringen worden geleverd omstreeks 1 april .
Nieuwe leden: Jaap Meerman, Jaap de Meulmeester uit Arnemuiden en Harry Wattel
uit Colijnsplaat

IN MEMORIAM WANNES VAN BELZEN

Op zaterdag 16 september 2017 bereikte ons het droevig bericht dat
Wannes van Belzen op de leeftijd van 83 jaar is overleden.

Wannes was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging. Hij was zeer
betrokken bij “Zanglust”, zijn kanaries waren z’n lust en z’n leven.
Op iedere ledenbijeenkomst was Wannes aanwezig. Hij had voor iedereen
een goed woord en was altijd positief gestemd.
Ook was hij een fervent tentoonstellingsman. Hij speelde niet alleen in
Arnemuiden maar ook bij vele andere verenigingen bracht hij vogels in.
Tijdens onze jaarlijkse TT was hij op de keuringsdag altijd present. Het
liefst droeg hij de kanaries voor. Hij kon dan kijken hoe de keurmeesters
zijn eigen kanaries keurden. Na de keuring was hij altijd heel nieuwsgierig
naar de punten. Meestal stond hij in de bestuurskamer te kijken wat er op
zijn keurbriefje stond.
Naast zijn vogels had hij nog een grote hobby, zijn schilders talent. In
menig huiskamer hangt een echte “van Belzen”aan de muur.
Alle sprekers die een lezing kwamen verzorgen bij onze vereniging kregen
na afloop een schilderijtje van een mooie vogel of van een hoogaars.

We zullen Wannes erg missen op onze tentoonstelling en tijdens onze
ledenbijeenkomsten, we wensen de familie veel sterkte toe.

Jos Ventevogel
Secretaris Zanglust

